
ДИРЕКТИВАЩОДО НОСІННЯ МАСОК У ПРИМІЩЕННІ

Рекомендації для бізнесів

Діаграма, приведена вище,  детально описує , що вимагає та рекомендує
Міністерство охорони здоров’я (DOH), Міністерство праці та промисловості
штату Вашингтон (L&I) та Управліеея охорони здоров’я – Сіетл & округа Кінг
Сторінка 1 з 2 - Ukrainian

Дії Вимогається
(DOH або L&I)

Настійно
рекомендовано

(директивами округу
Кінг)

За
вибором
бізнесів

Розмістити оголошення, що повідомляють
про те, що маски вимогаються для
невакцинованих і частково вакцинованих
людей мовами, якими бізнес користується
найбільше

X

Вивішувати
оголошення, які
заохочують

використання масок
усіма

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ: 

Вимагати використання маски для
невакцинованих або частково вакцинованих
працівників

X

Вимагати використання масок для повністю
вакцинованих працівників X X

Вимагати підтвердження вакцинації від
співробітників, щоб працювати без масок

Обов'язково, якщо
підприємства
дозволяють
повністю

вакцинованим
працівникам
працювати без

масок

X

ДЛЯ КЛІЄНТІВ: 

Вимагати використання маски для
невакцинованих або частково вакцинованих
клієнтів

X

Вимагати використання маски для повністю
вакцинованих клієнтів X X

Попросіть у клієнтів докази вакцинації X

Власники бізнесів можуть обрати, як впровадити вказівки щодо носіння масок
у приміщенні в своїх закладах .
Оскільки немає простого способу перевірити стан вакцинації всіх, хто
входить в будівлю, директива місцевого Чиновника охорони здоров'я округу
Кінг настійно закликає бізнес продовжувати впроваджувати мандат
носіння масок для всіх співробітників і клієнтів в закритих приміщеннях. 



Вимагати носіння масок - це НАЙБЕЗПЕЧНІШИЙ І
НАЙПРОСТІШИЙ спосіб захистити своїх
співробітників, клієнтів і спільноту. 

Перевіряйте стан вакцинації всіх, хто входить у приміщення.
• Прийнятні форми документації щодо вакцинації включають:
• Картка вакцинації CDC 
• Фотографія картки
• Документація від медичного працівника
• Документація з державної інформаційної системи статусу щеплення
• Докази цієї системи перевірки повинні бути доступні L&I за запитом. 

Перевірка статусу вакцинації працівників є вимогою L&I, якщо
підприємства дозволяють працівникам працювати без масок.

Створіть систему або процес моніторингу того, що невакциновані люди
продовжують носити маску. Це може виглядати так: 
Створення в будівлі секцій, специфічних для щеплень, з відстанню не менше 6 
футів від невакцинованих ділянок
Позначення певного часу дня, коли маски потрібні всім клієнтам та іншим
часом спеціально для повністю вакцинованих клієнтів, які можуть не
знадобитися
носити маски. 

Невакціновані або частково вакциновані люди
повинні носити маску та дотримуватися фізичного
дистанціювання завжди

1.

2.

3.

Ця Директива місцевого Управління охорони здоров'я (20 травня 2021 року) 
залишатиметься в силі до тих пір, поки округ Кінг не підтвердить, що 70% жителів у віці 16 
років і старше повністю вакциновані в окрузі Кінг. Як тільки це буде досягнуто, 
підприємства все одно будуть зобов'язані дотримуватися вимог DOH та L&I щодо
маскування, перелічених у цьому документі.

Дізнайтеся більше про Вказівки DOH щодо носіння покриття для обличчя для бізнесів. 
(вебсайт тільки англійською)

Однак, якщо ви вирішите дозволити повністю вакцинованим співробітникам і
клієнтам ходити без масок, ось що ви могли б зробити, все ще дотримуючись
директиви про носіння масок:
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Якщо у вас є додатковi запитаня, зв'яжіться з
coronavirus@kingcounty.gov (відповіді доступні українською).

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/COVID19%20Facial%20Coverings%20Guidance.pdf
mailto:coronavirus@kingcounty.gov
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